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6.4. HELISTAN NUMBRIL 112

Loe.
Number 112 on sulle juba tuttav.
See on häda-abi-number.
Sellel numbril helistan õnnetuse korral.

1. Millal tuleb helistada 112? Jooni sobivad olu-korrad.

toas on tule-kahju    ajasin keevat vett peale
vaasis lilled närtsivad   jõin tundmatut vedelikku
liiklus-õnnetus     palavik 41 kraadi
kodus käis varas    kui tekib nalja-tuju

Number 112 ei ole nalja tegemiseks.
Naljal võib olla kurb taga-järg.
Hädas inimene võib jääda abita. Ta võib isegi surra.
Politsei leiab vale-kõne tegija üles. Ta saab karistada.

KODU-VÄGI-VALD

2. Vaata digi-õpikust videot, kuidas käituda, kui keegi on kodus 
vägi-valdne. 
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3. Vasta küsimustele

1. Miks poiss ei julge koju minna?
2. Millised tegevused võivad teha haiget?
3. Kellele peaks rääkima vägi-vallast?

Vägi-vald on see, kui inimesele tehakse tahtlikult haiget.
Vägi-vald on:  sõimamine 
 	karjumine
 	ähvardamine
 	asjade viskamine
 	kehaliselt haiget tegemine

Pea meeles neid reegleid:

Räägi juhtunust  
täiskasvanule.

Keegi ei tohi  
sind lüüa.

Vägivald 
on vale.

Palu, et nad  
lõpetaksid.

Helista vajadusel 
kiir-abisse
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Loe.
Inimesed on tavaliselt head ja sõbralikud.
Teine-kord võib neil tekkida suur tüli.
Võib juhtuda, et keegi saab väga haiget.

MILLAL HELISTADA 112?
	keegi lööb
	keegi karjub korduvalt „APPI“
	keegi ähvardab, hirmutab
	sina või su lähedased on ohus

KUI ON OHT VÕI ÕNNETUS → HELISTAN 112.   

Kuidas abi kutsuda?
1. Võta telefon. 
2. Helista numbril 1-1-2.
3. Oota, kuni keegi vastab. 
4. Ütle, MIS juhtus.
5. Ütle, KUS juhtus.
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Loe ja kuula juhiseid.

Riina: „Häire-keskus kuuleb. Mis juhtus?”

Helistades 112:  
1. Ütle, MIS JUHTUS.
2. Ütle, KUS JUHTUS.
3. Kuula ja vasta nende küsimustele.
4. Lõpeta kõne siis, kui sulle on luba antud.
5. Kui olu-kord muutub, anna kiir-abile teada.
6. Hoia oma telefon vaba. Siis saab sulle helistada.
                             https://www.112.ee/et/juhend/hadaabinumber-112

4. Pane tegevused õigesse järje-korda. Nummerda.

  Ütle, KUS JUHTUS.

  Hoia oma telefon vaba. Siis saab sulle helistada.

  Kuula ja vasta nende küsimustele.

  Kui olu-kord muutub, anna 112-le teada.

  Ütle, MIS JUHTUS.

  Lõpeta kõne siis, kui sulle on luba antud.
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TÄHTSAD NUMBRID
   

 kiirabi
 päästeamet
 politsei

Laste-abi vajab laps:
	kellel pole turvaline
	kes on jäetud hooletusse
	kelle kallal kasutatakse vägi-valda
	kelle käitumine on ohtlik endale või   

 teistele       
    https://www.lasteabi.ee/


